
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 259

Dispõe sobre a gestão de projetos e consolida a Carteira de Iniciativas
Estratégicas da Justiça Federal da 1ª Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no
uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do PAe 0005088-
22.2014.4.01.8000,

CONSIDERANDO:
a) a Resolução CJF 86/2009, que dispõe sobre o Sistema de Desenvolvimento Institucional

da Justiça Federal, a quem compete a coordenação do modelo de gestão de projetos adotado pelo Conselho
e pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus;

b) a Resolução CJF 148/2011, que dispõe sobre a implantação e operação dos escritórios
de projetos estratégicos e da gestão de projetos, programas e portfólio no âmbito do Conselho e da Justiça
Federal de primeiro e segundo graus;

c) a Portaria TRF1 Presi/Cenag 142/2011, que dispõe sobre a instituição do Escritório de
Projetos Estratégicos da 1ª Região;

d) a Portaria TRF1 Presi/Cenag 158/2012, que dispõe sobre a implantação da gestão por
projetos no âmbito da Justiça Federal da 1ª  Região;

e) a Resolução CJF 313/2014, que dispõe sobre a Gestão da Estratégia da Justiça Federal;
f) a Resolução TRF1 Presi 29/2014, que dispõe sobre o Planejamento Estratégico da

Justiça Federal da 1ª Região e autoriza  magistrados e servidores a proporem iniciativas (programas, projetos
e ações) com vistas à execução da estratégia no período 2015-2020;

g) a Portaria CJF-POR 23/2016, que aprova o Manual de Gestão de Projetos da Justiça
Federal;

h) a Portaria TRF1 Presi 294/2016, que dispõe sobre a Rede de Governança da Estratégia
da Justiça Federal da 1ª Região e trata das atribuições dos gestores e gerentes de iniciativas estratégicas;

i) a necessidade de utilização de uma linguagem única e padronizada na gestão de projetos
na Justiça Federal da 1ª Região,

RESOLVE:
Art. 1º  Esta Portaria institui o modelo de gestão de projetos adotado pela Justiça Federal

da 1ª Região de primeiro e de segundo graus e dá diretrizes para a sua efetiva implantação no Tribunal e nas
seções e subseções Judiciárias.

Parágrafo único. É objetivo da Justiça Federal da 1ª Região alcançar o estágio de adoção
integral do Manual de Gestão de Projetos da Justiça Federal – MGP, instituído pela Portaria CJF-POR
23/2016, à proporção do seu crescimento na maturidade em governança da estratégia, da oferta de
capacitação aos gestores e gerentes de projetos e dos recursos orçamentários e tecnológicos disponíveis.

Art. 2º Para os fins desta Portaria, consideram-se:
I – Iniciativas estratégicas: programas, projetos e ações que visam ao alcance de

macrodesafios e objetivos estratégicos e ao cumprimento de metas estabelecidos pelo CNJ, CJF ou TRF 1ª
Região;

II – Iniciativas nacionais: são as iniciativas estratégicas conduzidas no âmbito da 1ª
Região, sob a coordenação do Conselho da Justiça Federal – CJF, para posterior implantação em toda a
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Justiça Federal;
III – Iniciativas regionais: são as iniciativas estratégicas conduzidas no âmbito da 1ª

Região, sob a coordenação do Tribunal ou Seção Judiciária, para posterior implantação em toda a 1ª Região
da Justiça Federal;

IV – Iniciativas locais: são as iniciativas estratégicas conduzidas pelo Tribunal ou
seções e subseções judiciárias da 1ª Região para implantação nos respectivos âmbitos de atuação;

V – Iniciativas operacionais: programas, projetos e ações que visam à manutenção e ao
aprimoramento da gestão da Justiça Federal da 1ª Região;

VI – Autoridade local: são os Comitês Institucionais de Planejamento Estratégico – Cipes
do Tribunal e das seccionais, representados pelas unidades de apoio à gestão estratégica do Tribunal e das
seccionais, responsáveis por avaliar as iniciativas já analisadas tecnicamente pela área de gestão estratégica
local e por classificá-las como operacionais ou estratégicas, incluindo e monitorando estas no Plano de Ação
local que integrará a Carteira de Iniciativas Estratégicas da Justiça Federal da 1ª Região;

VII – Autoridade regional: é o Comitê de Gestão Estratégica Regional da Justiça Federal
da 1ª Região – CGER-TRF1, representado por seu Secretário Executivo (Diretor-Geral do Tribunal),
responsável por promover e avaliar as iniciativas estratégicas consideradas potencialmente regionais pelos
Cipes, após análise técnica pela área de gestão estratégica local do Tribunal;

VIII – Área de gestão estratégica local: são as unidades de apoio à gestão estratégica
do Tribunal e das seccionais, responsáveis por analisar tecnicamente as propostas de iniciativas estratégicas
locais, enviar para a deliberação da autoridade local; apoiar o gerente designado pelo gestor da iniciativa na
Ficha Inicial de Projeto, acompanhar a execução e encerrar a iniciativa;

IX - Área de gestão estratégica regional: é a unidade de gestão estratégica do Tribunal,
responsável por analisar tecnicamente as propostas de iniciativas estratégicas regionais, enviar para a
deliberação da autoridade regional; apoiar o gerente designado pelo gestor da iniciativa na Ficha Inicial de
Projeto, acompanhar a execução e encerrar a iniciativa;

X – Escritório de Projetos: unidades organizacionais ou virtuais vinculadas à área de
gestão estratégica local, responsáveis por centralizar as informações, apoiar o planejamento e a estruturação
das iniciativas, acompanhar monitorar a Carteira de Iniciativas Estratégicas da Justiça Federal da 1ª Região
mantendo informada a alta administração sobre o andamento e criticidades desses projetos;

X I – Projeto não iniciado: este é o primeiro status da iniciativa cuja inclusão já foi
aprovada pelo Cipe no Plano de Ação do Tribunal ou da seccional, mas ainda não teve sua execução iniciada;

XII – Projeto em execução: situação de iniciativa já iniciada, que possui atividades em
execução (qualquer atividade);

XIII – Projeto suspenso: situação de iniciativa que, por alguma determinação/tomada de
decisão, tenha sido suspensa, devendo aguardar alguma atividade ou decisão para ter sua execução retomada
ou cancelada;

XIV – Projeto cancelado: situação na qual a iniciativa tenha sofrido algum entrave que
impeça sua continuidade temporária ou definitivamente, podendo ser retomada a qualquer tempo por decisão
dos Cipes ou do CGER-TRF1, voltando ao status de projeto em execução;

XV – Projeto concluído: situação de iniciativa que já seguiu todo o seu ciclo de vida,
estando concluídas todas as suas fases; representa o último status de um projeto;

XVI – Projeto excluído: situação de iniciativa que, por alguma determinação/tomada de
decisão, tenha sido eliminada da Carteira de Iniciativas Estratégicas da Justiça Federal da 1ª Região.

Art. 3º Cabe aos Cipes do Tribunal e das seccionais, com o apoio técnico da respectiva
área de gestão estratégica e do seu Escritório de Projetos, classificar as iniciativas como estratégicas ou
operacionais, categorizando-as e priorizando-as conforme metodologia estabelecida no Manual de Gestão de
Projetos da Justiça Federal, aprovado pela Portaria CJF-POR 23/2016.

§ 1º As iniciativas classificadas como estratégicas devem seguir o fluxo determinado nesta
Portaria.
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§ 2º Entre as iniciativas classificadas como estratégicas (programas, projetos e ações),
aquelas que não tiverem os pré-requisitos necessários para se subclassificarem como programas ou projetos
poderão prescindir de etapas ou documentos previstos no Manual de Gestão de Projetos da Justiça Federal, a
critério dos Cipes.

§ 3º As iniciativas classificadas como operacionais serão desenvolvidas e monitoradas no
âmbito das respectivas unidades proponentes, contando com o apoio técnico e metodológico das áreas de
apoio à gestão estratégica do Tribunal e das seccionais.

Art. 4º A aprovação de iniciativas estratégicas cabe ao Comitê de Gestão Estratégica
Regional da Justiça Federal da 1ª Região – CGER-TRF1, nos termos do art. 6º, II, da Resolução CJF
313/2014.

§ 1º Tendo em vista as peculiaridades e dimensões continentais da 1ª Região, ficam
delegados aos Cipes do Tribunal e das seccionais a aprovação, priorização, categorização e o monitoramento
das respectivas iniciativas estratégicas, bem como deliberar sobre a necessidade de alteração dos escopos,
dos custos e dos prazos previstos para conclusão.

§ 2º Os Cipes devem prestar contas ao CGER-TRF1 sobre a aprovação, priorização,
categorização e monitoramento das respectivas iniciativas estratégicas, estando preparados para fornecer
informações atualizadas a qualquer tempo.

§ 3º O CGER-TRF1 poderá, a qualquer tempo, avocar a aprovação e a análise de
quaisquer iniciativas estratégicas ou solicitar aos Cipes que apresentem informações e relatórios sobre aquelas
cuja aprovação e monitoramento delegou.

§ 4º Os Cipes do Tribunal e das seções judiciárias devem realizar reuniões prévias às
Reuniões de Análise da Estratégia – RAE, a fim de avaliar o desempenho respectivo diante do
desenvolvimento das iniciativas estratégicas, apontando ao CGER-TRF1, em sucintos Relatórios de Execução
da Estratégia locais, as providências que serão tomadas para efetivo desenvolvimento até o fim do ano em
análise.

§ 5º Quando o CGER-TRF1 estiver impossibilitado de se reunir para a realização das
RAEs, o Cipe do Tribunal ficará encarregado de realizar a reunião, avaliando o cumprimento de metas e o
desenvolvimento de iniciativas estratégicas de toda a 1ª Região, devendo a respectiva ata, acompanhada do
Relatório de Execução da Estratégia consolidado, ser encaminhada ao CGER-TRF em até 15 dias após a
realização da reunião.

Art. 5º A Carteira de Iniciativas Estratégicas da Justiça Federal da 1ª Região –
2015/2020 é integrada pelos 15 Planos de Ação do Tribunal e das seções judiciárias da Justiça Federal da 1ª
Região.

§ 1º A Carteira de Iniciativas Estratégicas é única para o período de vigência do
Planejamento Estratégico da Justiça Federal 2015/2020 e deve ser atualizada anualmente, por ocasião do
envio da pré-proposta orçamentária anual ao Conselho da Justiça Federal e, sempre que necessário, para
inclusão, exclusão, atualização ou cancelamento de iniciativas estratégicas.

§ 2º Integrarão os Planos de Ação do Tribunal e das seccionais as iniciativas “não
iniciadas”, “em execução”, “suspensas”, “canceladas”, “concluídas” ou “excluídas” no período 2015/2020,
conforme as definições do MGP, ainda que condicionadas à disponibilidade orçamentária, de modo que todas
as ações adotadas para o êxito da estratégia constem de um mesmo repositório.

Art. 6º Os Planos de Ação 2015-2016 e 2016-2017 do Tribunal e das Seções Judiciárias
da Justiça Federal da 1ª Região, aprovados, respectivamente, pelas Portarias Presi 392/2016 (alterada pela
388/2016) e 387/2016, passam a compor a Carteira de Iniciativas Estratégicas da Justiça Federal da 1ª
Região – 2015/2020.

Art. 7º Ficam aprovadas, preliminarmente, as iniciativas propostas pelo Tribunal e pelas
seções judiciárias para o exercício de 2018, condicionadas à disponibilidade orçamentária no exercício de
referência, sendo exigida a aprovação expressa dos respectivos ordenadores de despesa nos respectivos
processos eletrônicos.

Art. 8º A Carteira de Iniciativas Estratégicas 2015/2020 da Justiça Federal da 1ª Região
será disponibilizada pela área de gestão estratégica do Tribunal no Portal do TRF 1ª Região, menu
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Institucional, submenu Gestão Estratégica.
§ 1º As unidades de apoio à gestão estratégica do Tribunal e das seccionais ficam

autorizadas a atualizar periodicamente os Planos de Ação que compõem a Carteira de Iniciativas Estratégicas,
incluindo as iniciativas preliminarmente aprovadas pelo CGER-TRF1 ou pelos Cipes.

§ 2º O Tribunal e cada seccional disponibilizará, em sua página, na internet, os respectivos
Planos de Ação, enviando-os à área de gestão estratégica do Tribunal sempre que houver alterações para
atualização da Carteira de Iniciativas Estratégicas 2015/2020 da Justiça Federal da 1ª Região.

Art. 9º A fim de adaptar o fluxo e os documentos de projetos utilizados na 1ª Região ao
novo Manual de Gestão de Projetos da Justiça Federal, o artigo 7º da Portaria Presi 294/2016, que
estabelece a forma de designação e as atribuições dos gestores e gerentes de iniciativas estratégicas, passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 7º Os Gestores e Gerentes de Iniciativas Estratégicas  serão designados por meio da
Ficha Inicial do Projeto – FIP, após analisados pelos Cipes e aprovados pelo Diretor-Geral,
no Tribunal, ou pelos Diretores de Secretaria Administrativa, nas seções judiciárias.
§ 1º Os gestores das iniciativas estratégicas são responsáveis por apoiar os gerentes na
condução das ações para o desenvolvimento tempestivo do projeto e por garantir que o
projeto siga pelo caminho planejado, cabendo-lhes, entre outras atribuições, com o apoio
técnico da unidade de apoio à gestão estratégica:
I – negociar a liberação de recursos financeiros para o projeto;
II – negociar a cessão de recursos humanos para compor a equipe do projeto;
III – demandar, junto às unidades envolvidas, as atividades necessárias à execução do
projeto, de acordo com o previsto no plano do projeto;
IV – participar, com o gerente do projeto, partes interessadas e a unidade de apoio à gestão
estratégica, das Reuniões de Análise de Mudanças no Projeto – Ramp;
V – apresentar ao Cipe o status das iniciativas estratégicas sob sua gestão, as dificuldades
e os fatos que possam afetar positiva (oportunidades) ou negativamente (ameaças) os
projetos.
§ 2º O gestor da iniciativa estratégica será o titular de maior hierarquia da unidade
demandante do projeto, com vistas a propiciar os trâmites e as interfaces entre os gerentes
de projetos e demais partes interessadas.
§ 3º Os gerentes das iniciativas estratégicas são responsáveis pelo gerenciamento e pela
integração de todas as atividades e partes interessadas no projeto, cabendo-lhes, entre
outras atribuições, com o apoio técnico da unidade de apoio à gestão estratégica:
I – conhecer o projeto como um todo, com visão global e sistêmica, a fim de ter os
subsídios necessários na tomada de decisões que envolvam o projeto e de modo que
possa prestar informações em tempo real;
II – planejar, estruturar e promover a execução das ações necessárias ao desenvolvimento
tempestivo do projeto, gerenciando pessoas (ainda que de outras áreas) e recursos de
acordo com as metas e resultados previamente estabelecidos na Ficha Inicial do Projeto e
observando as condições previstas de prazo, custo, escopo e qualidade;
II – elaborar os Relatórios de Acompanhamento dos Projetos sob sua responsabilidade,
encaminhando-os à unidade de apoio à gestão estratégica;
IV – avaliar continuamente o desenvolvimento do projeto, comunicando ao gestor, à
equipe e demais partes interessadas o seu status, engajando-os no apoio ao seu
cumprimento e providenciando ações que corrijam os desvios encontrados ou suas
tendências, ou ainda, fomentando ações vistas como oportunidades;
V – cadastrar os projetos no Sistema Eletrônico de Informações – Módulo Gestão de
Projetos, mantendo suas informações atualizadas, bem como documentar o projeto em
todas as suas fases, utilizando-se, sempre que possível e quando aplicável, dos seguintes
formulários, disponíveis no sistema de Processo Administrativo Eletrônico – PAe-SEI:
a) Ficha Inicial do Projeto;
b) Plano do Projeto, contendo:
b.1) Estrutura Analítica do Projeto;
b.2) Cronograma do Projeto;
b.3) Estimativa de Custos do Projeto;
b.4) Matriz de Responsabilidades do Projeto;
b.5) Mapa de Riscos do Projeto;
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b.6) Plano de Comunicação do Projeto;
b.7) Mapa de Aquisições do Projeto e respectivos Projetos Básicos (Termo de Referência,
se for o caso);
b.8) Mapa de Resultados do Projeto;
c) Memória de Reunião (Ata);
d) Relatório de Acompanhamento do Projeto;
e) Solicitação de Mudanças no Projeto;
f) Registro de Lições Aprendidas;
g) Termo de Aceite do Projeto;
h) Termo de Encerramento do Projeto.
VI – divulgar as informações do projeto, principalmente com relação ao custo, cronograma
e escopo, mantendo o gestor, a equipe e demais partes interessadas constantemente
informadas sobre o seu progresso.
§ 4º Ao gerente do projeto é conferida autoridade para gerenciar pessoas de outras
unidades organizacionais que façam parte da equipe formal do projeto, relacionadas em sua
Ficha Inicial, comunicando previamente aos respectivos superiores hierárquicos quando o
integrante tiver de se afastar de suas atividades rotineiras para executar ações relacionadas
ao projeto.
§ 5º Os gerentes de projetos estratégicos devem consultar e seguir, sempre que possível, o
Manual de Gestão de Projetos da Justiça Federal, aprovado pela Portaria CJF 23 de 19 de
janeiro de 2016, disponível da página da Gestão Estratégica, no Portal do TRF 1ª Região.

Art. 10. À medida do possível, todas as iniciativas estratégicas devem ser lançadas e
constantemente atualizadas no Sistema Eletrônico de Informações – Módulo Gestão de Projetos.

Parágrafo único. Inicialmente, serão exigidos apenas os lançamentos das iniciativas
estratégicas nacionais e regionais que configurarem programas ou projetos estratégicos.

Art. 11. As iniciativas relativas a projetos de obras e reformas devem constar somente do
Plano Consolidado de Obras da Justiça Federal, sendo vedada a sua inclusão na Carteira de Iniciativas
Estratégicas, com exceção do projeto de gestão da construção da nova sede do Tribunal.

Parágrafo único. Caso existam atualmente iniciativas estratégicas relativas a projetos de
obras e reformas, deverão ser reclassificados como operacionais e encaminhados aos Comitês Técnicos de
Obras para os respectivos trâmites de aprovação, atualização e monitoramento.

Art. 12 Quando não for criada a unidade organizacional respectiva, as atribuições dos
Escritórios de Projetos Estratégicos de que trata a Resolução CJF 148/2011 e a Portaria CJF 23/2016 serão
desempenhadas pelas unidades de apoio à gestão estratégica do Tribunal e das seccionais.

Art. 13. Ficam revogadas as Portarias Presi/Cenag 142/2011 e 158/2012 e as Portarias
Presi 386/2016, 387/2016 e 388/2016.

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, alterando a Portaria Presi
294/2016.

 
Desembargador federal HILTON QUEIROZ

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
 

Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região, em
15/08/2017, às 18:09 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
4537281 e o código CRC C926C400.
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